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Vi gir lokale
ideer globale
muligheter
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Hvem er Innovasjon Norge for?

Fra andre land
til Norge

Fra Norge og
ut i verden

Bistå med
internasjonalisering
og eksport

Hjemhenting av
internasjonale
impulser og
muligheter

1. Innovasjon
Nytt produkt/tjeneste/prosess som ikke finnes i markedet i dag

2. Internasjonalisering

bærekraft

Konkurransevridende effekt
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Vi prioriterer ut fra næringslivets
fortrinn og samfunnets behov

Energi og
miljø

IKTHelse LandbrukKultur
og

opplevelse

Kultur
og

opplevelse

ReiselivOlje og
gass

MaritimMarin
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Innovasjon Norge:
Mer enn bare
finansiering
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Hva kan IN bidra med?

Kompetanse

Rådgivning

Nettverk

Finansiering

• FRAM
• Navigator
• Handelstekniske kurs
• Hjemhente kunnskap

- tilstede i 30 land
• Eksporthåndbok
• Fagseminarer

• IPR (immatrielle rettigheter)
• Internasj. rådgivning/markedsassistanse (UK)
• Handelsteknisk rådgivning
• EU-rådgivning
• Designrådgivning (marked/merkevare/posisjonering)
• Kobling mot kunnskapsmiljøer hjemme/ute
• SMB rådgivning

• Tilskudd
• Etablererstipend
• OFU/IFU
• MARUT
• Arena/FRAM
• Utviklingstilskudd

• Lån
• Risikolån
• Lavrisikolån

• Garantier
• Skattefunn

IDEAVKLARING UTVIKLING MARKEDS-
INTRODUKSJON VEKST
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Klipp fra utviklingsprosjekter i Vestfold
med IN-støtte siste 2 år:

- Fremdriftssystemer skip

- Modulteknologi skip

- Kontrollpaneler

- Styringssystemer
- Skip, havner/flyplasser etc

- Ventilteknologi

- Skipsskrog-utforming

- Vedlikeholdssystemer (LCM)

- Kvalitetssikringssystemer

- Drivstoffsystemer skip

- Styringssystemer E-verk

- Kommunikasjonssystemer

- Avfallsbehandling

on/offshore

- Kunstige rev offshore

- Livreddende utstyr

- Isolasjon på gassfraktere

- Helseutstyr
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Noen
bedriftseksempler
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Propulsion
body

Fan
outlet

Air
chamber
stepAir cushion

area

Air cushion
enclosure
flap

Third bow

Sharp
bow

SES EUROPE AS
ASV (Air Support Vehicle)
”The only true
GREEN hull concept”
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Ledende
leverandør av
tekniske
støttesystemer
for
strømforsynings-
nett
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Innovative
masser

Nedførings-
system

Tildekking av
forurenset sjøbunn
med innovative
tildekkingssystemer
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Norskbasert engineering og produksjonsselskap
Utvikler, produserer, distribuerer elektriske aktuatorer

Prosjekt:
Neste generasjons aktuatorer for styring av drivstoff til
skipsmaskiner

Dagens systemer: “ALL IN ONE” SYSTEM

Gearbox

Servo
motor

Servo motor

Gearbox

Electronics
cabinet

Electronics
cabinet
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• Spesiallektere med dreieskive for sjøkabler til produksjon,
lagring og transport
• Utstyret er enkelt, tilgjengelig og fleksibelt
• Full skala produksjon ila. av 2. kv. 2011

WWW.CABLETANKER.COM

http://WWW.CABLETANKER.COM/
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”Skal gjestene ha moro, må vi ha
det moro.
Dette har vært vårt motto fra
starten av. Og vi har hatt
det moro - som oftest skikkelig
moro. Tilbakemeldingene
forteller at det har også gjestene”
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Forretningsideen
Sikre og styrke
markedsadgangen for
egen produksjon av
norsk kvalitetsand

Etablering og
organisering
Bedriften eies av Norsk
Kvalitetsand AS, PRIOR
Norge BA og Aadne
Søyland ( daglig leder ).

Markedsutvikling
Sterkt økende salg siden
2007.
Flaskehals i dag er tilgang
på andeslakt

Gårdsand AS
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Vi gjør norsk næringsliv bedre


